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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto :  

 Harta yang paling berharga adalah waktu 

 Janganlah meminta bukti bahwa doamu akan dijawab oleh Tuhan 

tapi buktikanlah kesungguhan dari doamu 

 Lakukanlah yang terbaik pada setiap saat yang kamu miliki 

 Burung tidak akan bisa terbang sebelum ia mencoba mengepakkan 

sayap. Kitapun begitu, jika ingin bisa melakukan sesuatu, kita 

harus mencoba (Mario Teguh) 

 

Persembahan :  

 Keluargaku 

 Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes 

 Seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa 

Jepang Unnes 

 Anda yang membaca skripsi ini  
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SARI 

Agnita W.,  Danny. 2015. Pengaruh Penguasaan Kosakata Terhadap 

Keterampilan Menulis Pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang 

Semester III Universitas Negeri Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Ai Sumirah Setiawati, S.Pd.,M.Pd., dan Silvia Nurhayati, 

M.Pd.  

Kata Kunci : Menulis, Kosakata 

Menulis atau dalam bahasa Jepang disebut juga sakubun merupakan mata 

kuliah khusus mengarang yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Jepang di 

Unnes. Mata kuliah tersebut bertujuan untuk mengajarkan keterampilan 

mengarang, membuat karangan utuh dengan ketentuaan mengarang yang benar 

yang dilakukan secara bertahap yaitu dari tahap sederhana sampai pada tahap 

yang lebih kompleks. Dalam proses menulis, penguasaan kosakata sangat 

diperlukan dalam menulis sakubun sehingga mahasiswa dapat menyampaikan 

informasi dengan baik dan tidak ada lagi ketidaksinkronan antar paragraf, 

pengulangan kalimat dan sebagainya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis sakubun mahasiswa Prodi 

Pendidikan Bahasa Jepang UNNES. Dalam mengumpulkan data mengenai 

penguasaan kosakata dan kemampuan menulis bahasa Jepang mahasiswa Prodi 

pendidikan bahasa Jepang Unnes digunakan metode tes kosakata dan tes 

menerjemahkan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester III 

prodi pendidikan bahasa Jepang. Jumlah sampel dalam penelitian ini 25 

mahasiswa untuk dijadikan responden. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui data mengenai NIM dan 

jumlah mahasiswa dan metode tes digunakan untuk memperoleh data mengenai 

nilai penguasaan kosakata dan kemampuan menerjemahkan. Validitas yang 

digunakan yaitu validitas isi, sedangkan untuk mengetahui reliabilitas instrumen 

digunakan teknik pengulangan tes yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan 

korelasi product moment. 
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RANGKUMAN 

Agnita W., Danny. 2015.  Pengaruh Penguasaan Kosakata Terhadap 

Keterampilan Menulis Pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang 

Semester III Universitas Negeri Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing : Ai Sumirah Setiawati, S. Pd., M. Pd., dan Silvia Nurhayati, 

S. Pd., M. Pd. 

Kata kunci : Analisis, Kesulitan menulis skripsi.  

A. Latar Belakang  

Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan dari bahasa karena 

bahasa mempunyai peranan penting dalam berkomunikasi. Untuk menguasai 

bahasa dengan sempurna baik lisan maupun tulisan, seseorang harus menguasai 

empat ketrampilan berbahasa yaitu membaca, menulis, mendengarkan dan 

berbicara. Disamping keempat ketrampilan tersebut, kosakata juga merupakan hal 

penting yang harus dikuasai oleh setiap pembelajar bahasa bahasa asing terutama 

mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang. 

Menulis atau sakubun merupakan mata kuliah khusus mengarang yang 

diajarkan dalam pembelajaran bahasa Jepang di Unnes. Mata kuliah tersebut 

bertujuan untuk mengajarkan keterampilan mengarang, membuat karangan utuh 

dengan ketentuaan mengarang yang benar yang dilakukan secara bertahap yaitu 

dari tahap sederhana sampai pada tahap yang lebih kompleks. Namun 

pembelajaran sakubun menjadi pembelajaran yang sulit terutama bagi pembelajar 

(mahasiswa). Dalam menulis meskipun sudah menguasai kanji dan pola kalimat, 

penguasaan kosakata uga sangat diperlukan dan memiliki peranan yang penting. 
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Hal itu dapat diketahui bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam menulis 

sakubun karena kurangnya penguasaan kosakata. Oleh sebab itu dengan 

menguasai kosakata, mahasiswa diharapkan akan lebih mudah dalam menulis 

sakubun, sehingga mahasiswa dapat menyampaikan informasi dalam bentuk 

karangan utuh dan dapat diterima dengan benar. 

B.  LANDASAN TEORI 

1. Kosakata 

Menurut (Dahidi dan Sudjianto, 2007:97)  Goi merupakan salah 

satu aspek kebahasaan yang harus diperhatikan dan dikuasai guna 

menunjang kelancaran berkomuniksi dengan bahasa Jepang dalam ragam 

lisan maupun ragam tulisan. 

Menurut Hayashi dalam Sudjianto (2007:98) berdasarkan 

karakteristik gramatikalnya kosakata dapat diklasifikasikan menjadi 

sepuluh, yaitu: Dooshi (verba), i-keiyooshi (kata sifat yang berakhiran i), 

na-keiyooshi (kata sifat yang berakhiran na), Meishi (nomina), Rentaishi 

(pronomina), Fukushi (adverbia), Kandooshi (interjeksi), Setsuzokushi 

(konjungsi), Jodooshi (verba bantu), dan Jooshi (partikel). 

2. Menulis 

Menulis menurut Gie (2002:3) diistilahkan mengarang, yaitu 

segenap rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan 

menyampakannya melalui bahasa tlis kepada masyarakat pembaca untk 

dipahami. Dalam kehidupam modern ini jelas bahwa keterampilan menulis 
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sangat dibutuhkan. Menulis digunakan seseorang untuk mencatat ataau 

merekam, meyakinkan, melaporkan atau memberitahuksn dan 

mempengaruhi orang lain. Maksud dan tujuan seperti itu hnaya dapa 

dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikiranny dan 

mengutarakannya dengan jelas, kejelasan ini tergantung pada pikiran, 

organisasi dan pemakaian kata-kata yang jelas dan baik. 

 Ciri-ciri Tulisan yang Baik 

Tulisan yang baik memiliki ciri khas tersendiri. Rosidi (2009 : 10-

11) mengemukakan bahwa tulisan yang baik memiliki ciri-ciri a) 

kesesuaian judul dengan isi tulisan, b) ketepatan pengunaan ejaan dan 

tanda baca, c) ketepatan dalam struktur kalimat, d) kesatuan, kepaduan dan 

kelengkapan dalam setiap paragraf. Tulisan yang baik memiliki ciri khas 

tersendiri. Lain halnya dengan Enre (1998 : 9) yang mengemukakan 

bahwa tulisan yang baik memiliki ciri-ciri a) bermakna, b) jelas, c) padu 

dan utuh, d) ekonomis dan e) mengikuti kaidah gramatikal. 

 Tujuan Menulis 

Menurut M. Atar Semi (2007 : 14-21) mengungkapkan bahwa 

secara umum tujuan orang menulis yaitu: 

1) Untuk menceriakan sesuatu, mennceritakn disini memiliki maksud 

agar orang lain atau pembaca tahu tentang apa yang dialami, 

diimpikan, dikhayalkan maupun yang dipikirkan oleh si penulis. 



xii 
 

Dengan begitu akan terjadi kegiatan berbagi pengalaman, perasaan 

dan pengetahuan. 

2) Untuk memberikan petunjuk atau pengarahan, maksudnya bila 

seseorang mengajari orang lain bagaimana cara mengerjakan 

memeberikan petunjuk maupun memberikan pengarahan dengan 

tahapan-tahapan yang benar, berarti orang itu sedang memberi 

petunjuk atau pengarahan. 

3) Untuk menjelaskan sesuatu, bahwa penulis berusaha 

menyampaikan gagasannya dalam menjelaskan sesuatu melalui 

tulisan yang bertujuan menjelaskan sesuatu itu kepada pembaca, 

sehingga pengetahuan si pembaca menjadi bertambah serta 

pemahaman pembaca tentang topik yang akan disampaikan itu 

menjadi lebih baik. 

4) untuk menyakinkan,yaitu ada saat-saat tertentu bahwa orang yang 

menulis itu perlu menulis untuk menyakinkan orang lain tentang 

pendapat, buah pikirannya ataupun pandangannya mengenai 

sesuatu. Hal ini pada hakikatnya setiap orang sering berbeda 

pendapat tentang banyak hal. 

5) untuk merangkum, maksudnya dengan menuliskan rangkuman, 

pembaca akan sangat tertolong dan sangat mudah dalam 

mempelajari isi buku yang panjang dan tebal. Hal ini pembaca 

akan semakin mudah untuk menguasai bahan pelajaran dengan 
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membaca rangkuman tersebut dibandingkan kalau tidak 

merangkumnya. 

C.  Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian korelasi, dengan kemampuan  penguasaan kosakata sebagai 

variabel bebas dan kemampuan menulis (sakubun) sebagai variabel 

terikatnya. 

Sampel penelitian ini yaitu mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa 

Jepang UNNES semester III angkatan 2014 berjumlah 25 orang, dan untuk 

memperoleh data mengenai kemampuan penguasaan kosakata dan menulis 

sakubun dalam penelitian ini digunakan teknik tes. 

Tes tersebut diuji validitasnya dengan menggunakan validitas isi, dan 

untuk reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha untuk tes sakubun 

dan menggunaan product momen untuk tes penguasaan kosakata.  

D.  Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kemampuan 

membaca penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis sakubun 

dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment. Hasil dari 

perhitungan tersebut adalah 0,629. Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan 

dengan  tabel koefisien Product Moment. 
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Setelah hasil tersebut dibandingkan dengan tabel harga kritik r 

Product Moment, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan (  

Setelah hasil tersebut dibandingkan dengan tabel harga kritik r Product Moment, 

dapat diketahui bahwa hasil perhitungan (0,629) lebih besar dari nilai tabel harga 

untuk N=25-1 yaitu 0,388 untuk taraf kepercayaan 95% 

E.  Simpulan 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat dikatakan 

bahwa terdapat korelasi antara kemampuan penguasaan kosakata dengan 

kemampuan menulis sakubun mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang 

Unnes. 

Kesalahan yang banyak dilakukan mahasiswa dalam tes kosakata 

adalah dalam hal pemahaman pertanyaan dan jawaban yang kurang tepat. 

Sedangkan pada tes sakubun kesalahan banyak dilakukan dalam hal 

penyampaian informasi yang tidak sesuai bacaan, pemilihan kosakata yang 

kurang tepat, ejaan yang tidak sesuai EYD serta penggunaan kata yang tidak 

baku. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan dari bahasa karena 

bahasa mempunyai peranan penting dalam berkomunikasi. Bahasa asing 

merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari baik secara lisan maupun 

tulisan yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah ide, gagasan ataupun 

pikiran seseorang yang tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Bahasa asing saat 

ini sangat diperlukan untuk menjalin hubungan antar negara. 

Suatu negara akan dapat menjalin kerjasama dengan negara lainnya dengan 

menguasai bahasa asing karena bahasa asing berfungsi sebagai alat penghubung 

antar bangsa. Seseorang menguasai bahasa Jepang dengan sempurna baik lisan 

maupun tulisan, harus menguasai empat keterampilan berbahasa yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Berdasarkan keempat keterampilan tersebut, kosakata atau dalam bahasa 

Jepangnya disebut dengan Goi  juga memiliki peranan penting dalam 

berkomunikasi. Selain itu, kosakata juga merupakan hal penting yang juga harus 

dikuasai oleh setiap pembelajar bahasa asing terutama mahasiswa prodi 

pendidikan bahasa Jepang.  

Kosakata merupakan salah satu aspek kebahasaan yang harus diperhatikan dan 

dikuasai guna menunjang kelancaran berkomunikasi dengan bahasa Jepang dalam 
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ragam lisan maupun tulisan (Dahidi Dan Sudjianto, 2007:97). Oleh karena itu 

kosakata merupakan salah satu aspek kebahasaan yang memiliki peranan penting 

dalam berbahasa ataupun berkomunikasi. Sedangkan berkomunikasi itu sendiri 

bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan tulisan.  

Menulis atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai mengarang adalah suatu 

cara untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran, kemudian 

menuangkannya ke dalam bentuk tulisan yang berupa kalimat-kalimat yang dpaat 

dimengerti oleh orang yang membaca. Dengan demikian terjadi komunikasi 

antara penulis dengan pembaca. Lebih lanjut Tarigan (1993 : 8) mengemukakan 

bahwa menulis menuntut gagasan-gagasan yang tersusun secara logis, 

diekspresikan dengan jelas dan ditata secara menarik. Mengarang dalam bahasa 

Jepang, secara konkrit dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengungkapkan 

ide/pikiran kedalam bahasa Jepang secara runtut dengan memperhatikan 

penggunaan huruf (hiragana, katakana dan kanji), kosakata, struktur kalimat dan 

aturan gramatika bahasa Jepang.  

Sakubun merupakan mata kuliah khusus mengarang yang diajarkan dalam 

pembelajaran bahasa Jepang di Unnes. Mata kuliah tersebut bertujuan untuk 

mengajarkan keterampilan mengarang, membuat karangan utuh dengan 

ketentuaan mengarang yang benar yang dilakukan secara bertahap yaitu dari tahap 

sederhana sampai pada tahap yang lebih kompleks. Namun pembelajaran sakubun 

menjadi pembelajaran yang sulit terutama bagi pembelajar (mahasiswa). Hal ini 

dikarenakan dalam mengarang banyak hal yang yang harus diperhatikan. Selain 
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dari segi komposisi karangan, pembelajar juga perlu menguasai materi yang ada 

dalam mata kuliah lain seperti kanji, tata bahasa (bunpou) dan kosakata (goi). 

Setelah penulis melakukan studi pendahuluan dengan membaca karangan 

sebagian mahasiswa SEMESTER II Unnes Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jepang Semarang, terlihat masih terdapat banyak kesalahan. Kesalahan tersebut 

dapat  terlihat dari pemilihan kosakata,  perubahan  kosakata, penggunaan  

struktur kalimat yang benar, kesalahan pada huruf yang digunakan baik bentuk 

huruf  yang salah ataupun kurangnya penggunaan huruf kanji.  Pada materi tata 

bahasa (bunpou) dan kosakata (goi) pun mereka sudah mempelajari cukup banyak. 

Dalam  mengarang meskipun sudah menguasai kanji dan pola kalimat, 

penguasaan kosakata juga sangat diperlukan dan memiliki peranan yang penting. 

Oleh sebab itu dengan menguasai kosakata, mahasiswa diharapkan akan lebih 

mudah dalam mengarang suatu karangan. Sehingga  mahasiswa dapat  

menyampaikan  informasi  dengan baik dan tidak ada lagi ketidaksinkronan antar 

paragraf, pengulangan kalimat dan sebagainya. 

Oleh karena itu untuk pembelajar bahasa Jepang penguasaan kosakata sangat 

penting untuk menunjang kemampuan berbahasa, terutama dalam kemampuan 

menulis karena menulis sebuah karangan tanpa menguasai kosakata yang terdapat 

didalamnya, maka informasi maupun pesan yang ingin disampaikan tidak akan 

tersampaikan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan mengadakan 

penelitian tentang kesulitan belajar bahasa Jepang dengan judul penelitian: 
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“Pengaruh Penguasaan Kosakata Terhadap Keterampilan Menulis Karangan Pada 

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Semester III Universitas Negeri Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Adakah pengaruh  

penguasaan kosakataa dengan kemampuan menulis karangan bahasa Jepang 

pada mahasiswa semester III Pendidikan Bahasa Jepang Unnes? 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini, penulis membatasi responden yang akan diteliti yaitu 

mahasiswa Prodi Pendidikan bahasa Jepang semester III angkatan 2014. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penguasaan 

kosakata dengan kemampuan menulis karangan bahasa Jepang pada mahasiswa 

semester III Pendidikan Bahasa Jepang Unnes. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu :  

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.  

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Prodi Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang tentang kesulitan mahasiswa, 

sehingga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan akademik yang lebih baik ke depannya.  
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1.6 Sistematika Penulisan  

Bab I: berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan batasan 

masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan. 

Bab II: Landasan teori yang merupakan penjelasan lebih rinci lagi dari 

tinjauan pustaka yang dicantumkan dalam proposal penelitian. 

Bab III: Metodologi penelitian berisi tentang jenis dan desain penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data, instrumen penelitiannya yang digunakan apa dan alasannya 

pun harus dijabarkan. Untuk penelitian kuantitatif jika 

menggunakan instrumen tes harus disajikan pula tentang validitas 

dan reliabilitas hasil uji coba instrumen tersebut.  

Bab IV: Analisa data dan pembahasan peneliti melaporkan kegiatan 

penelitian kapan dilakukan, lalu sajikan data dan hasil 

pengolahannya kemudian disusul dengan pembahasan. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Ilya Sofiyana (2010:18) dalam skripsinya yang berjudul „Korelasi Antara 

Kemampuan Berbicara dan Kemampuan Menulis‟. Menjelaskan bahwa hasil 

analisis kesalahan pada tes, diketahui bahwa siswa masih kurang dalam 

menguasai huruf dalam bahasa Jepang sehingga siswa sering melakukan 

kesalahan terutama dalam tes menulis. Contohnya dalam menulis huruf yang 

memiliki kemiripan. Siswa juga kurang memahami dan menerapkan kosakata baik 

dalam menulis maupun berbicara,selain itu kurangnya penguasaan kosakata 

menjadikan siswa sering melakukan kesalahan dalam menggunakan kosakata 

yang tepat. Berdasarkan uraian diatas masih banyak faktor yang mempengaruhi 

siswa dalam menulis. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti skripsi dengan judul 

“Pengaruh Penguasaan Kosakata Terhadap Keterampilan Menulis Karangan Pada 

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Semester III Universitas Negeri Semarang”. 

2.2 Landasan Teoritis 

2.2.1 Kosakata (Goi) 

2.2.1.1 Pengertian Goi 

Kosakata adalah himpunan kata yang merupakan bagian dari suatu 

bahasa tertentu. Dalam pembelajaran bahasa, kosakata memegang peranan 

yang sangat penting. Dari kosakata dapat disusun kalimat-kalimat atau 
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satuan-satuan yang lebih luas yang bermakna dan mengandung ide dan 

gagasan tertentu. 

Kosakata dalam bahasa Jepang disebut Goi. Menurut Akahane dkk 

(1996:40) Goi adalah kumpulan kata dalam lingkungan tertentu. Hal ini 

sama dengan  pendapat Kindaichi (1997:444), bahwa Goi adalah 

sekumpulan kata yang digunakan dalam lingkungan tertentu. 

Selain itu, menurut (Dahidi dan Sudjianto, 2007:97)  Goi 

merupakan salah satu aspek kebahasaan yang harus diperhatikan dan 

dikuasai guna menunjang kelancaran berkomuniksi dengan bahasa Jepang 

dalam ragam lisan maupun ragam tulisan. Jadi dilihat dari beberapa 

sumber dapat diambil kesimpulan bahwa kosakata adalah kumpulan kata 

dalam suatu lingkungan tertentu yang dapat disusun menjadi kalimat atau 

satuan yang luas dan memiliki makna yang harus dikuasai guna 

menunjang kelancaran berkomunikasi dengan bahasa Jepang. 

 

2.2.1.2 Jenis-Jenis Goi  

Menurut Hayashi dalam Sudjianto (2007:98) berdasarkan 

karakteristik gramatikalnya kosakata dapat diklasifikasikan menjadi 

sepuluh, yaitu: Dooshi (verba), i-keiyooshi (kata sifat yang berakhiran i), 

na-keiyooshi (kata sifat yang berakhiran na), Meishi (nomina), Rentaishi 

(pronomina), Fukushi (adverbia), Kandooshi (interjeksi), Setsuzokushi 

(konjungsi), Jodooshi (verba bantu), dan Jooshi (partikel). 
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Berikut adalah penjelasan dari kesepuluh jenis kosakata menurut 

Sudjianto (2007:98) : 

 2.2.1.1.1 Dooshi (Verba) 

Dooshi (verba) adalah kelas kata yang berfungsi sebagai predikat 

untuk menyatakan aktivitas, keberadaan atau keadaan sesuatu. Dooshi 

dapat menglami perubahan, tergantung pada konteks kalimatnya (Nomura 

dalam Sudjianto 1992:158). 

 Contoh : 

- Amir san wa Nihon e iku (Amir (akan) pergi ke Jepang) 

- Amir san wa Nihon e itta (Amir sudah pergi ke Jepang) 

Kata iku pada kalimat-kalimat di atas termasuk doshi. Kata iku 

pada contoh kalimat pertama menyatakan aktivitas Amir yang 

akan pergi ke Jepang. Pada contoh kedua kata itta berasal dari 

verba iku yang berubah menjadi itta karena aktivitas Amir 

dalam kalimat tersebut sudah dilakukan. 

 

 2.2.1.1.2 I-keiyooshi (kata sifat yang berakhiran-i) 

I-keiyooshi (kata sifat yang berakhiran-i) sering disebut juga 

keiyooshi, yaitu kelas kata yang menyatakan sifat atau keadaan sesuatu 

dan menyatakan perasaan, berfungsi sebagai predikat dan dapat 

mengalami perubahan bentuk. Kata-kata yang termasuki i-keiyooshi selalu 

diakhiri i dalam bentuk kamusnya, misalnya : atarashii (mahal), nagai 

(panjang), ureshii (senang,gembira), kanashii (sedih). 
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 Contoh: 

- kono kaban wa atarashii  (Tas itu baru) 

- kono kaban wa atarashikunai  (Tas itu tidak baru) 

Dalam kalimat pertama diatas, atarashii merupakan kata sifat 

berfungsi sebagai predikat untuk menyatakan sifat tas yang barangnya 

baru. Pada contoh kedua pada kata sifat atarashii berubah menjadi 

atarashikunai  karena kalimat tersebut merupakan bentuk negatif dari 

kalimat pertama. 

Akan tetapi kata kirei (cantik, indah, bersih), shinsetsu (ramah), 

dan nigiyaka (ramai) tidak termasuk dalam i-keiyooshi karena dalam 

bentuk kamusnya berakhiran dengan da yaitu kireida, shinsetsuda, dan 

nigiyakada kata-kata tersebut termasuk dalam na-keiyooshi (kitara dalam 

sudjianto 1995:82), 

 

 2.2.1.2.3 Na-keiyooshi (Kata sifat yang berakhiran Na) 

Na-keiyooshi adalah kelas kata yang berfungsi sebagai predikat 

yang menyatakan sifat dan perasaan yang dapat berubah bentuknya dapat 

berdiri sendiri sebagai bunsetsu (kalimat) dan bentuk shuushikei  (kamus) 

nya berakhir dengan da atau desu misalnya : shizukada (tenang/sepi), 

kireida (cantik/indah/bersih), zannenda (merasa menyesal/sayang sekali) 

(Iwabuchi dalam Sudjianto 1989:96)  
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 Contoh : 

- Ani san wa kireijya arimasen (Ani tidak cantik)  

- Watashi wa zannen desu. (Saya sangat menyesal) 

Pada contoh kalimat pertama diatas, kata kireijya arimasen merupakan 

kata sifat yang berfungsi sebagai predikat yang berasal dari kata kirei 

(cantik) yang mengalami perubahan menjadi kireijya arimasen (tidak 

cantik) karena menyatakan bentuk negatif dari kata kirei yang menyatakan 

kata jya. Pada kalimat kedua kata zannen desu menyatakan perasaan  saya 

yang merasa menyesal. Kata zannen desu dapat berdiri sendiri menjadi 

sebuah kalimat tanpa harus menambah kata lain. 

 2.2.1.2.4 Meishi (Nomina) 

Meishi adalah kata yang menyatakan orang, bentuk, peristiwa dan 

sebagainya tidak mengalami konjugasi dan dapat diikuti oleh kakujoshi 

(keterangan) (Matsuoka dalam Sudjianto 2000:342). Menurut Murakami 

dalam Sudjianto (1986:25-26) meishi: 

1. Merupakan Jiritsugo (kata yang berdiri sendiri) 

2. Tidak mengalami perubahan bentuk (konjugasi) 

3. Dapat membentuk bunsetsu (kalimat) dengan ditambah partikel ga, 

wa, wo, no, ni. 

4. Dapat menjadi subjek dan  

5. Dilihat dari sudut pandang artinya dapat dibagi menjadi empat 

macam yakni, futsu meishi (nomina yang menyatakan nama benda, 
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barang, dan peristiwa yang bersifat umum), misalnya yama 

(gunung), hon (buku), gakko (sekolah), sekai (dunia), koofuku 

(kebahagiaan), koyuu meishi (nomina yang menyatakan nama 

daerah, negara, orang, dan buku), misalnya : yamato (yamato), 

taiheiyoo (samudera pasifik), chugoku (cina), fuji san (gunung 

fuji), daimeishi (kata-kata yang menunjukkan sesuatu secara 

langsung tanpa menyebutkan nama orang, benda, barang, perkara, 

arah, dan tempat), misalnya : watashi (saya), anata (kamu), kore 

(ini), are (itu), dare (siapa), dan suushi (nomina yang menyatakan 

bilangan, jumlah, dan kuantitas) misalnya : ichi (satu), gohon (lima 

batang, sichinin (tujuh orang), niban (nomer dua), daisan (bab 

tiga). 

Didalam pengertian di atas, dikatakan bahwa di dalam suatu 

kalimat nomina dapat menjadi subjek, predikat dan kata keterangan. 

Biasanya nomina dapat menjadi subjek apabila diikuti dengan partikel 

wa, mo, sae, dake, dan kono. Misalnya dalam kalimat : 

- Fuji san wa totemo kirei desu. (Gunung Fuji sangat indah) 

- Raishuu mo sumaran e iku. (Minggu depan pun akan pergi 

ke Semarang) 

Pada kalimat dia atas, nomina fujisan dan raishuu berfungsi 

sebagai subjek karena pada bagian berikutnya diikuti oleh wa dan mo. 
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Nomina dapat menjadi predikat apabila diikuti dengan partikel yo, 

verba bantu (joodoshi) desu, da, rashii atau kata no ditambah verba bantu 

yooda/yoodesu, seperti contoh berikut : 

-  Sore wa Tanaka san no jitensha yo.  (Itu sepeda Tanaka) 

- Ashita wa yasumida. (Besok libur) 

- Ano hito wa nihon jin no yoo desu. (Orang itu seperti orang 

Jepang) 

Pada contoh kalimat diatas, nomina jitensha, yasumi, nihonjin 

berfungsi sebagai predikat karena diikuti partikel yo, verba bantu da, dan 

diikuti oleh partikel no ditambah verba bantu yoo desu. 

Namun juga dapat menjadi kata keterangan dalam suatu kalimat, 

misalnya nomina nihongo (bahasa Jepang), jidoosha (mobil), dan doitsu 

(jerman). 

 

Contoh : 

- Nihongo no hon.  (Buku bahasa Jepang) 

- Jidousha no zasshi. (Majalah mobil) 

- Doitsu no baiku. (Motor Jerman) 

Pada contoh kalimat di atas, nihongo, jidoosha, dan doitsu 

merupakan nomina yang berfungsi sebagai keterangan yang menerangkan 
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nomina hon, zasshi, dan kuruma yang ada pada bagian berikutnya setelah 

disisipi oleh partikel no. 

 2.2.1.2.5  Rentaishi (Pronomina) 

Rentaishi adalah kelompok jiritsugo (kata yang berdiri sendiri) 

yang hanya menerangkan taigen (meishi „nomina‟) tidak mengenal 

konjugasi dan tidak dapat menjadi subjek (Hiroi dalam Sudjianto 

1989:154). 

 Contoh : 

- Kono konpyuutaa wa koshoo desu.  (Komputer ini rusak) 

- Mukashi mukashi aru tokoro ni ojiisan to obaasan ga imashita. 

(Pada zaman dahulu kala di suatu daerah hiduplah seorang kakek 

dan nenek) 

Kata kono pada kalimat pertama di atas hanya menerangkan 

nomina konpyuutaa yang menjadi subjek pada kalimat tersebut. Begitu 

juga kata aru pada kalimat kedua, hanya berfungsi menerangkan nomina 

tokoro dan tidak menerangkan bagian-bagian kalimat lainnya.   

 2.2.1.2.6  Fukushi (Adverbia) 

Fukushi adalah kelas kata yang menerangkan verba, kata sifat yang 

berakhiran i dan na, dan adverbia yang lain, tidak dapat berubah, dan  

berfungsi menyatakan keadaan atau derajat suatu aktivitas, suasana atau 

perasaan pembicara. Namun selain menerangkan verba, kata sifat yang 
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berakhiran i dan na, dan adverbia yang lain, fukushi pun dapat 

menerangkan nomina (Matsuoka dalam Sudjianto, 2000:344) 

 Contoh : 

1. Watashi wa kanarazu ikimasu. (Saya pasti akan pergi) 

2. Kinou wa totemo samukatta. (Kemarin sangat dingin) 

3. Amir san wa mattaku shinsetsu desu.  (Amir sangat ramah) 

4. Motto yukkuri hanashite kudasai. (Berbicaralah dengan lebih 

pelan-pelan lagi) 

5. Sore wa zutto mukashi no koto desu. (itu kejadian dulu kala) 

Semua kalimat di atas memiliki adverbia yang masing-masing 

memerankan fungsi yang berbeda-beda. Adverbia kanarazu „pasti‟ pada 

kalimat 1 menerangkan verba ikimasu „pergi‟, adverbia totemo „sangat‟ 

pada kalimat 2 menerangkan kata sifat yang berakhiran i , samukatta 

„dingin‟, adverbia mattaku „sangat‟ pada kalimat 3 menerangkan kata sifat 

yang berakhiran na shinsetsu „baik hati/ramah‟, adverbia motto „lebih‟ 

pada kalimat 4 menerangkan adverbia yukkuri „pelan-pelan‟ sedangkan 

adverbia zutto „kala‟ pada kalimat 5 menerangkan nomina mukashi „dulu‟. 

 2.2.1.2.7   Kandoshi (Interjeksi) 

Menurut Shimizu dalam Sudjianto (2000:50) di dalam kandoshi 

terkandung kata-kata yang mengungkapkan perasaan seperti rasa terkejut 

dan rasa gembira, namun selain itu di dalamnya terkandung juga kata-kata 

yang menyatakan panggilan atau jawaban terhadap orang lain, yaitu: 
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a) Yang menyatakan perasaan, misalnya : (ara, maa, oya, hora, aa, 

oo). 

b) Yang menyatakan panggilan atau jawaban orang lain, misalnya : 

(moshi-moshi, hai, iie). 

  Contoh : 

- Aa, soudesuka ?  (Aa, benarkah?) 

- Wakarimasuka ?  (mengerti?) 

Hai, wakarimasu.  (ya, mengerti) 

Pada kalimat pertama di atas, kata aa menyatakan rasa terkejut 

akan suatu hal. Sedangkan kata hai pada kalimat kedua di atas menyatakan 

jawaban terhadap pertanyaan orang lain. 

Selain itu, ada juga pendapat dari Iwabuchi dalam Sudjianto 

(1989:65-66) yang menyatakan bahwa jenis ungkapan persalaman seperti 

ohayoo, konnichiwa, dan sayonara termasuk pada kandooshi (Interjeksi). 

 2.2.1.2.8  Setsuzokushi (Konjungsi) 

Menurut Jidoo dalam Sudjianto (1987:95) setsuzokushi adalah kata 

yang berfungsi menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lain atau 

menghubungkan bagian kalimat dengan bagian kalimat lain. 

- Ame ga furimashita. Sorede, undokai wa chuushi ni narimashita. 

(Hujan turun oleh sebab itu, olah raga dihentikan) 
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Dua buah kalimat di atas yaitu Ame ga furimashita (hujan turun) 

yang menjadi sebab atau alasan digabungkan dengan kalimat undookai wa 

chuushi ni narimashita (olahraga di hentikan) dengan menggunakan 

konjungsi sorede. Pada contoh  di atas konjungsi Sorede (oleh sebab itu) 

merupakan setsuzokushi yang berfungsi sebagai penghubung antara 

kalimat satu dengan kalimat lain. 

 2.2.1.2.9  Jodooshi (Verba Bantu) 

Jodooshi adalah kelompok kelas kata yang dapat berubah bentuk 

(Takanao dalam Sudjianto 1987:174). 

 Contoh : 

- Tarou ga chichi ni dakareru.  (Taroo dipeluk oleh ayah) 

- Michiko ga Tarou ni tasukerareru. (Michiko di tolong oleh Taroo) 

Pemakaian kata reru yang berasal dari kata daku dan kata rareru 

yang berasal dari kata tasukeru pada kalimat dui atas menunjukkan bahwa 

aktivitas dalam kalimat tersebut tidak dilakukan oleh diri sendiri (Taroo 

pada kalimat pertama dan Michiko pada kalimat kedua), tetapi 

menunjukkan bahwa diri sendiri mendapat perlakuan dari orang lain 

(chichi pada kalimat pertama dan Taroo pada kalimat kedua). Subjek pada 

kalimat-kalimat di atas adalah orang yang menerima perlakuan dari orang 

lain, sedangkan orang yang melakukan aktivitas dinyatakan dengan 

pelengkap.  
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 2.2.1.2.10 Jooshi (Partikel) 

Jooshi adalah kelas kata yang termasuk fuzokugo (penambahan 

kata) yang dipakai setelah suatu kata untuk menunjukkan hubungan antara 

kata tersebut lebuh jelas lagi. Kelas kata jooshi tidak mengalami 

perubahan bentuk, kelas kata ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu 

kata ataupun satu bunsetsu (kalimat) (Hirai dalam Sudjianto 1982:161). 

Misalnya : wa, to, no, ga dan ni. 

Contoh : 

- Watashi wa tomodachi to gakkou e ikimasu.  

(Saya dan teman saya pergi ke sekolah) 

Pada contoh di atas partikel wa, to dan e merupakan kata tambahan 

untuk menunjukkan hubungan antar kata agar lebih jelas lagi. Wa dipakai 

untuk menunjukkan subjek, to dipakai untuk menunjukkan pelengkap, dan 

e dipakai untuk  menunjukkan objek. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 

dalam bahasa Jepang berdasarkan karakteristik gramatikalnya kosakata 

dapat diklasifikasikan menjadi 10 jenis yaitu Dooshi (Verba), i-keiyooshi 

(kata sifat yang berakhiran i), na-keiyooshi (kata sifat yang berakhiran na), 

Meishi (nomina), Rentaishi (pronomina), Fukushi (Adverbia), Kandooshi 

(interjeksi), Setsuzokushi (Konjungsi), Jodooshi (Veba bantu), dan Jooshi 

(Partikel). 

2.2.2 Keterampilan Menulis 
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2.2.2.1 Pengertian Menulis 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambing-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang 

sehingga orang lain dapat membaca lambing-lambang grafik tersebut 

kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu (Tarigan, 2008: 

21). Djibran (2008:17) menyatakan bahwa menulis adalah 

mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman dan hasil bacaan dalam 

bentuk tulisan, bukan bentuk tutur. 

Menulis menurut Gie (2002:3) diistilahkan mengarang, yaitu 

segenap rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca untuk 

dipahami. Dalam kehidupam modern ini jelas bahwa keterampilan menulis 

sangat dibutuhkan. Menulis digunakan seseorang untuk mencatat ataau 

merekam, meyakinkan, melaporkan atau memberitahukan dan 

mempengaruhi orang lain. Maksud dan tujuan seperti itu hanya dapat 

dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya 

dan mengutarakannya dengan jelas, kejelasan ini tergantung pada pikiran, 

organisasi dan pemakaian kata-kata yang jelas dan baik. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis 

adalah suatu kegiatan seseorang dalam mengungkapkan ide, gagasan atau 

buah pikiran melalui tulisan. Buah pikiran tersebut dapat berupa pendapat, 

pengetahuan, pengalaman, keinginan ataupun perasaan seseorang. Menulis 
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tidak hanya mengungkapkan gagasan melalui bahasa tulis melalui media 

bahasa tulis saja tetapi meramu tulisan tersebut agar dapat dipahami 

pembaca. 

 2.2.2.2 Ciri-ciri Tulisan yang Baik 

Tulisan yang baik memiliki ciri khas tersendiri. Rosidi (2009 : 10-

11) mengemukakan bahwa tulisan yang baik memiliki ciri-ciri a) 

kesesuaian judul dengan isi tulisan, b) ketepatan pengunaan ejaan dan 

tanda baca, c) ketepatan dalam struktur kalimat, d) kesatuan, kepaduan dan 

kelengkapan dalam setiap paragraf. Tulisan yang baik memiliki ciri khas 

tersendiri. Lain halnya dengan Enre (1998 : 9) yang mengemukakan 

bahwa tulisan yang baik memiliki ciri-ciri a) bermakna, b) jelas, c) padu 

dan utuh, d) ekonomis dan e) mengikuti kaidah gramatikal. 

Tulisan yang baik merupakan tulisan yang mampu menyatakan 

sesuatu yang mempunyai makna bagi seseorang dan memberikan bukti 

erhadap apa yang dikatakan dalam tulisan. Kebermaknaan tulisan 

didukung oleh kejelasan tulisan tersebut. Tulisan dapat disebut sebagai 

tulisan yang jelas jika pembaca dapat membaca dengan kecepatan yang 

tetap dan menangkap makna yang ada dalam tulisan tersebut. 

Selain bermakna dan jelas, tulisan yang baik memiliki kepaduan 

dan utuh. Sebuah tulisan dikatakan padu dan utuh jika pembaca dapat 

mengikutinya dengan mudah. Hal tersebut karena terdapat 
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pengorganisasian tulisan dengan jelas sesuai perencaan dan bagian-

bagiannya dihubungkan dengan yang lain. 

Tulisan yang baik juga tidak menggunakan kata yang berlebihan. 

Selain itu, tulisan padat dan lurus kedepan. Tulisan yang baik selalu 

mengikuti kaidah gramatikal, menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa 

yang dipakai oleh kebanyakan anggota masyarakat yang berpendidikan 

dan mengharapkan orang lain juga menggunakannya dalam komunikasi 

formal atau informal. 

Jadi,, tulisan yang baik adalah tulisan yang jelas dan bermakna, 

memiliki kohesi dan koherensi yang baik, efektif dan efisien, objektif dan 

selalu mengikuti kaidah gramatikal. Hal tersebut akan membuat pembaca 

mengerti maksud yang disampaikan oleh penulis. 

 2.2.2.3 Tujuan Menulis 

Kemampuan menulis merupakan kemampuan berbahasa yang 

bersifat produktif, artinya kemampuan menulis itu merupakan kemampuan 

yang menghasilkan (dalam hal ini menghasilkan tulisan). Menulis disini 

merupakan kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat 

kompleks. Kemampuan yang diperlukan antara lain kemampuan berpikir 

secara teratur dan logis, kemampuan mengungkapkan pikiran atau gagasan 

secara jelas, dengan menggunakan bahasa yang efektif. Setiap penulis 

dituntut bagaimana mengekspresikan serta mengungkapkan ilmu 
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pengetahuan, pengalaman hidup, ide dan lain-lain yang telah mereka 

peroleh dalam bentuk tulisan kepada orang lain agar dipahami. 

Seseorang melakukan aktivitas menulis pasti memiliki tujuan atau 

alas an mengapa ia menulis. Setiap orang yang hendak menulis hendaklah 

ia memiliki niat, maksud ataupun pikiran apa yang hendak dicapainya 

dengan menulis tersebut. Niat, maksud dan pikiran itulah yang dimaksud 

sebagai tujuan menulis. Sabarti Akhadiat dalam Imam Maliki (1995 : 50) 

menyatakan bahwa rumusan tujuan penulisan adalah suatu gambaran atau 

perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam proses 

penulisannya. 

Menurut M. Atar Semi (2007 : 14-21) mengungkapkan bahwa 

secara umum tujuan orang menulis yaitu: 

1) Untuk menceriakan sesuatu, mennceritakn disini memiliki maksud 

agar orang lain atau pembaca tahu tentang apa yang dialami, 

diimpikan, dikhayalkan maupun yang dipikirkan oleh si penulis. 

Dengan begitu akan terjadi kegiatan berbagi pengalaman, perasaan 

dan pengetahuan. 

2) Untuk memberikan petunjuk atau pengarahan, maksudnya bila 

seseorang mengajari orang lain bagaimana cara mengerjakan 

memeberikan petunjuk maupun memberikan pengarahan dengan 

tahapan-tahapan yang benar, berarti orang itu sedang memberi 

petunjuk atau pengarahan. 
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3) Untuk menjelaskan sesuatu, bahwa penulis berusaha 

menyampaikan gagasannya dalam menjelaskan sesuatu melalui 

tulisan yang bertujuan menjelaskan sesuatu itu kepada pembaca, 

sehingga pengetahuan si pembaca menjadi bertambah serta 

pemahaman pembaca tentang topik yang akan disampaikan itu 

menjadi lebih baik. 

4) untuk menyakinkan,yaitu ada saat-saat tertentu bahwa orang yang 

menulis itu perlu menulis untuk menyakinkan orang lain tentang 

pendapat, buah pikirannya ataupun pandangannya mengenai 

sesuatu. Hal ini pada hakikatnya setiap orang sering berbeda 

pendapat tentang banyak hal. 

5) untuk merangkum, maksudnya dengan menuliskan rangkuman, 

pembaca akan sangat tertolong dan sangat mudah dalam 

mempelajari isi buku yang panjang dan tebal. Hal ini pembaca 

akan semakin mudah untuk menguasai bahan pelajaran dengan 

membaca rangkuman tersebut dibandingkan kalau tidak 

merangkumnya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menemukan tujuan dalam menulis, maka penulis akan dapat mengetahui 

apa yang harus dilakukan dalam proses penulisannya, bahan apa yang 

hendak diperlukan, bentuk ragam karangan macam apa yang hendak 
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dipilih dan mungkin sudut pandang penulisan yang seperti apa yang akan 

ditetapkan. 

2.2.3 Pengertian Karangan 

Setiap pengertian mengandung kebenaran dan juga kelemahan, 

tergantung dari sudut pandang mana kita memandangnya. Semakin kita 

pikirkann dalam-dalam akan terasa betapa sulitnya memberikan jaawaban 

yang memuaskan terhadap pengertian sesuatu, termasuk mengarang. 

Mengarang merupakan kegiatan pengungkapan gagasan secara 

tertulis. Pada waktu mengarang tidak hanya mengungkapkan pikiran, 

perasaan, khayal dan sebagainya. Melainkan mencoba mencari dan 

kemudian menyatakan sesuatu yang baru. Pada waktu mengarang 

disamping menggunakan kemampuan berfikir rasional dan logis, juga 

berimajinasi untuk membawa apa yang dipikirkan dan dirasakan,dalam 

mengarang atau menuangkan gagasan, ungkapan dalam suatu kalimat 

harus dipahami, sehingga gagasan dapat tersampaikan. Mengarang 

termasuk kegiatan menulis yang merupakan salah satu dari empat 

komponen keterampilan berbahasa. Menulis dapat dijadikan cara untuk 

membiasakan diri mempraktekkan kemampuan berbahasa. 

Menurut pendapat Marwoto MS (1987 : 12) pengertian mengarang 

adalah kemampuan seseorang dalam menuturkan pengalaman 

kehidupannya dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca 

dan bisa dipahami oleh orang lain. 
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Sedangkan Tarigan (1986 : 21) menyatakan bahwa mengarang 

adalah merumuskan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga 

orang lain dapat memahami lambing-lambang grafik tersebut dan 

memahami bahasa dan gambaran yang terkandung dalam grafik tersebut. 

Menurut pendapat Rusyana (1985 : 6) karangan itu menggunakan 

bahasa tulis yang tersusun, berupa pikiran gagasan, perasaan, pengalaman 

dan lainnya. Oleh karena itu pada saat mengarang kita berusaha menyusun 

pikiran dan mewujudkannya dalam bahasa tulis. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengertian mengarang adalah kemampuan mengungkapkan isi pikiran dan 

perasaan dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan memperhatian 

struktur bahasa dan kosakata yang kemudian disusun menjadi kalimat, 

yang pada akhirnya kalimat itu disusun menjadi paragraf. Demikianlah 

karangan tersusun dari kata, kalimat hingga paragraf yang tersusun 

menjadi sebuah karangan yang utuh, mengandung makna dan dapat dibaca 

oleh orang lain. 

2.2.4 Pengertian Karangan Dalam Bahasa Jepang  (sakubun) 

Menurut Ogawa (1993 : 607) ddalam buku Nihonggo Kyooiku 

Jiten, menyebutkan bahwa “Mengarang adalah kegiatan mengekspresikan 

kalimat dasar pikirannya diambil dari kegiatan pemahaman (menyimak, 

membaca) dan kegiatan ekspresi lain”. 
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Dalam kamus Nihonggo Dai Jiten, mengarang adalah kegiatan 

membuat kalimat dan selanjutnya menjadi sebuah kumpulan-kumpulan 

kalimat. 

Mengarang dalam bahasa Indonesia ataupun mengarang dalam 

bahasa Jepang (Sakubun) pada dasarnya hampir sama. Hal yang 

membedakan dari keduanya yaitu huruf, tata bahasa struktur kalimat dan 

lainnya. Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mengarang merupakan keterampilan merubah pikiran atau perasaan 

menjadi sebuah tulisan. Lebih jauh lagi menjadi sebuah buku. 

Kemampuan mengarang merupakan kemampuan menuangkan pikiran 

perasaan dan pengalaman daalam bahasa yang baik secara tertulis. 

2.2.5 Bentuk-bentuk Karangan (Sakubun) 

Menurut Kimura dalam bukunya yang berjudul Nihonggo 

Kyoojuhoo, menerangkan bahwa karangan (Sakubun) itu terbagi menjadi 

beberapa bentuk yaitu : 

1. Karangan Tiruan 

Karangan ini biasanya diambil dari apa yang kita dapat dari yang 

kita ihat disekitar kita. Biasanya topik karangan sudah ditemukan. 

2. Karangan Ringkasan  

Karangan ini ditulis setelah kita memahami sumber yang kita baca 

kemudian meringkasnya menjadi sebuah karangan. 
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3. Karangan Kesan Setelah Membaca 

Setelah kita membaca sumber bacaan kemudian meringkasnya. 

Hampir mirip dengan  karangan ringkasan tetapi disini ungkapan 

pesan dari si pembaca. 

4. Karangan Pengalaman 

Karangan yang menyatakan pengalaman sendiri seperti dalam 

bentuk catatan harian, surat, laporan, catatan perjalanan dan lain-

lain. 

5. Karangan Hasil Pemikiran 

Karangan yang mengungkapkan kalimat yang berdasarkan 

pemikiran secara abstrak. Bentuk karangan ini merupakan tingkat 

yang paling tinggi dalam mengekspresikan huruf. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Untuk dapat menulis suatu karangan yang benar dan baik 

seseorang memerlukan penguasaan kosakata yang cukup 

memadai.kosakata merupakan aspek yang penting untuk dikuasai 

seseorang karena tanpa menguasai kosakata mustahil seseorang akan dapat 

menulis karangannnya . 

Kemampuan menulis sangat dipengaruhi oleh penguasaan kosakata. 

Makin banyak kosakata yang dimiliki penulis, maka akan memudahkan 
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penulis dalam membuat suatu karangan. Penguasaan kosakata yang 

memadai akan membuat seseorang mampu memahami suatu karangan 

yang ditulisnya dengan lebih baik. 

2.4  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas, 

sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan di atas adalah ada 

pengaruh antara penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis 

sakubun pada mahasiswa pendidikan bahasa Jepang semester III Unnes. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil uji analisis dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat 

kemampuan penguasaan kosakata bahasa Jepang semester III angkatan 

2014 adalah lebih dari cukup dengan nilai rata-rata sebesar 75, sedangkan 

untuk kemampuan menulisnya adalah lebih dari cukup dengan nilai rata-

rata 68. Signifikasi korelasi antara penguasaan kosakata bahasa Jepang 

terhadap kemampuan menulis dihitung dengan menggunakan Product 

Moment, dan diperoleh nilai 0,526 yang menunjukkan tingkat korelasi 

tinggi. Untuk membuktikan signifikasi atau tidaknya kedua variabel tadi  

penulis menguji kembali thitung sebesar 0,782 dengan melihat harga rtabel 

untuk taraf kepercayaan 5% dengan N = 25 diperoleh sebesar 0,318 

sehingga rhitung lebih besar dari rtabel untuk kepercayaan 5% (0,526>0,318). 

Dari persamaan regresi didapat nilai besarnya penguasaan kosakata, 

yang dapat diartikan bahwa besarnya penguasaan kosakata dapat 

mempengaruhi kemampuan menulis. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

apabila penguasaan kosakata tinggi maka nilai kemampuan menulis juga 

akan tinggi, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kerja 

dapat dibuktikan yaitu terdapat pengaruh penguasaan kosakata bahasa 

Jepang terhadap kemampuan menulis bahasa Jepang pada mahasiswa 

semester III prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES angkatan 2014. 
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Kontribusi penguasaan kosakata bahasa Jepang terhadap kemampuan 

menulis sebesar 52,6% sisanya sebesar 47,4% ditentukan oleh faktor lain. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut : 

1. Penguasaan kosakata yang dimiliki oleh mahasiswa semester III prodi 

pendidikan bahasa Jepang UNNES berada dalam kategori “BAIK”. 

Meskipun termasuk kategori baik, sebaiknya tetap ditingkatkan lagi 

penguasaan kosakata agar hasilnya lebih maksimal. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan mengarang sakubun bahasa Jepang 

sebaiknya mahasiswa harus lebih banyak menguasai kosakata dengan 

menghafal kosakata-kosakata dengan cara memperbanyak latihan karena 

berdasarkan penelitian ini telah terbukti bahwa penguasaan kosakata 

berkontribusi pada kemampuan mengarang mahasiswa.  
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